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PuL 24, gelegen in speelweide

Macrofanrna

Anacaena limbata
Hydrobius fuscipes
c)rmbiodyta marginella
Pentapedilum cf . uncinatua
Dixella autumnalis
Anopheles sp.
Aedes sp.
Lynnaea peregra
AseIIus aquaticus
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Chemie

Datum

7- 5-78
5- 9-78

ro- 4-79
r-ro-79

26- 3-80
4- 8-80

to- 2-8r

cl
o ,52 o 

/oo
droog
O,34
droog
nagenoeg droog
droog
O,74

Over deze put kan hetzelfde
gezegd Ì^rorden als put 23. In
de winter van '8O/' 81 is zij
uitgediepÈ. Voor het uitdie-
pen had de put een zoet karak-
ter.

Put 25, in bos gelegen

Macrofarrna

Nepa rubra
Gerris thoracicus
Plea leachi
Notonecta glauca
Notonecta viridis
Corixa punctata
Corixa affinis
Hesperocorixa linnei
Sigara striata
Haliplus lineatocollis
Haliplus ruficollis
Hygrotus inaequalis
Hydroporus palustris
Hydroporus planus
Laccophilus ûrinutus
Agabus bipustulatus
Agabus conspersus
Rhantus pulverosus
Colymbetes fuscus
Dlztiscus circumflexus
Hydrobius fuscÍpes
Laccobius bipr:nctatus
Anacaena limbata
c\zmbiodyta marginella
Xenopelopia nigricans
Acricotopus lucens
Corynoneura sp.
Endochi ronomus impar/dispar
Pentapedilum uncinatum
Clraoborus crystallinus

¡\)(r@
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x

x
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Ctremie

Datum

7- 5-78
5- 9-78

23- 9-78
IO- 4-79
I-IO-79

26- 3-BO
4- 8-80

ro- 2-81

c1

o,39 o/oo

O,57
0,70
0 ,33
0,55
0,35
0,28
0,01

x
x

Vegetatie
Ceratophyllum submersum

Deze put herbergt een inte-
ressante zoetwaterlevensge-
meenschap. Deze kan zich
nog steeds handhaven, hoewel
de put vanaf de zijkanten sterl.
aan het verlanden is. lfaarde-
vol is het voorkomen van de
Kleine watersalamander en de
waterschorpioen Nepa rubra. Ool
de rijke keverfar:na draagt bij
tot de waarde van de put.
Tijdens een bemonstering oP
18-4-'81, na het afsl-uiten van
de Kopíj, werd een exemplaar v¿

de gegroefde waterkever Acilius
sulcatus gevonden.
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3rvolg put 25.

lcrofauna

rratiomyia sp.
loëon dipterum
;chnura elegans
/mnaea peregra
¡rnnaea palustris
Lanorbis crista
;eIlus aquaticus
rna esculenta
:iturus vulgaris
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tl 26, gelegen in bosperceel

rcrofar:na

rrris thoracicus
rrris larven
¡tonecta viridis
rtonecta larven
¡rixa punctata
¡rixa affinis
,rixa larven
sperocorixa linnei
gara lateralis
.Iiplus lineatocollis
'elambus parallelograrnmus
'd.roporus palusÈris
'droporus planus
.ccophilus minutus
'abus bipustulatus
'abus conspersus
antus pulverosus
antus notatus
lymbetes. fuscus
tiscus marginalis
tiscus circumflexus
tiscus larven
hthebius minimus
Iophorus guttulus
drobius fuscipes
acaena limbata
Iochares lividus
mbiodyta marginella
icotopus sp.
ironomus annularius
ironomus halophilus
yptotendlpes barbipes
ratiomyia sp.
chnura elegans
flrmarus duebeni
ellus aquaticus
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Chemie

Ðatum

7- 5-78
5- 9-78

22- 9-78
to- 4-79
I-to-79

26- 3-80
4- 8-80

ro- 2-8r

cl
2,54 a/oo

3,19
3,20
1,7 I
L,96
1,53
t,B9
I ,43

r80

Vegetatie
Potamogeton pectinatus
Ranunculus sp.
Za¡nichellia cf . palustris
Lemna trisulca
Scirpus maritimus

Deze put is de meest brakke
drinkput in het PoelJoos. Voor
gebruik door het vee zou ze
niet geschikt zijn. \rpische
brakwatersoorten zijn o.a.
Gammarus duebeni en Chironomus
halophilus. \zpisch zoete soor-
ten als Plea leachi en Cloëon
dipterum ontbreken. Asellus aqu-
aticus is echter \¡¡eer vrel aan-
wezLg. Toch is de levensgemeen-
schap niet zo brak van aard afs
het zoutgehalte doet vermoeden.
Mogelijk dat de waterkwaliteit
hierbij een rol speelt. De plas
krijgt bij de K.N.N.V. een ze-
kere faam van\^rege de grote aan-
tallen C,eelgerande waterkevers D.
circumflexus die men hier regel-
matig kan aantreffen. De soort
plant zich in de put ook voort.
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PluE 27, gelegen in speelweide

Macrofauna

Corixa punctata
Corixa affinis
Hydroporus palustris
Hydroporus tesselatus
Hydroporus memnonius
Agabus bipustulatus
Agabus conspersus
Rtra¡¡ttrus pulve rosus
Colymbetes fuscus
Ochtl¡ebius viridis
Ochthebius dilatatus
Ochthebius rninimus
Helophorus sp.
Anacaena sp.
Hydrobius fuscipes
Enochrus halophilus
C.ltmbiodyta margine lla
Dixella autumnalis
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Chemie

Datum CI

7- 5-78
25- 9-78
to- 4-79
I-70-79

26- 3-80
4- 8-80

to- 2-8r

,aB 
o 

¡oo
,32

'45
,15
,7!
,56

Vegetatie
Phragrnites australis
Voor het uitdiepen door
Staatsbosbeheer van deze put
in de win@r van '80/' 81, was
deze bijna geheel volgegroeid
met Riet en Zeebies. De kan-
ten waren verland. Van deze
put is alleen de keverfauna
goed bekeken. Onder de gevon-
den soorten r^¡aren er verschil-
Iende die een voorkeur hebben
voor brak water.

ülesteli wate 28

Van deze r^ratergang zijn alleen zoutmonsters
genomen. De macrofauna is niet bekeken. In
de watergang kwam geen vegeÈatie voor.

Chemie

Datum

t2- 3-78
t- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
IO- 4-79
t-ro-79

26- 3-80
4- 8-80

ro- 2-81

cl
!,83 o/oo

L 169
2 ,47
5 t78
r,59
2,8t
t,36
2,7O
I ,19

Put 29, gelegen op de rand van een bosperceel

Macrofauna

Gerris thoracicus
NoÈonecta glauca
Corixa punctata
Hesperocorixa linnei
Hesperocorixa sahlbergi
Sigara stagnalis
Haliplus ruficollis
Haliplus apicalis
Haliplus spec.
Coe lambus impressopunctatus
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Ctremie

Datum cl
I- 4- 78
'7- 5- 78

LO- 4-79
8- 9-79
r-10-79

26- 3-80
4- 8-80

ro- 2-81

o,24 o/oo

O,26
0,34
O,32
0,52
0,78
O,L9
0,0 I
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Vervolg puE 29

.Macrofauna

Hygrotus inaequalis
Hydroporus palustris
Hydroporus planus
Laccophilus minutus
Agabus bipustulatus
Rlrantus notatus
Colyrnbetes fuscus
Qztiscus marginalis
Hydrobius fuscipes
Enochrus halophilus
Clraoborus crystallinus
Dixella autumnalis
Cloëon dipterum
Ischnura elegans
Lymnaea peregra
Asellus aquaticus
Rana esculenta
Bufo bufo
Triturus vulgaris
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Vegetatie

Phragrnites australis .

Deze put is geheel omringd
door bos. De levensgemeenschap
is aan te merken als zoet. o¡>-
vallend bij de wantsen is dat
de beide Hesperocorixa-soorten
domineren. Ook de in Zeeland
vrij zeldzame Hesperocorixa
sahlbergi is in deze poel al-
gemeen. Drie soorten amfibiën
komen in de put tot voortplan-
ting: de Kleine \¡/atersalamander,
de Groene kikker en de Gewone
pad.
Een waardevolle put dus.

Zuidelijke \^¡atergang no. 30

Van deze watergang zijn alleen zoutmonsters genomen.
De macrofauna is niet bekeken. In de watergang kwam
geen vegetatie voor.

Chemie

Datum

r- 4-18
7- 5-78

ro- 4-79
t-ro-79

26- 3-80
4- 8-80

ro- 2-8r

cl
2 ,oo o 

/oo
2,85
t,67
3,29
1,10
2,88
I,27

Noordelijk slootje nr. 31

Macrofauna

Sigara stagnalis
Sigara striata
Haliplus lineatocollis
Hyd.roporus palustris
Agabus conspersus
Dlrtiscus marginalis
L)rynnaea peregra
Gammarus duebeni
AseIIus aquaticus
Gasterosteus aculeatus
Pungitius pr.:ngitius
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Chernie

Datum

15- 3-78
25- 9-78
ro- 4-79
t-to-79

26- 3-80
4- B-80

IO- 2_BI

c1

,Gg 
o/oo

0
0
0
0
0

,95
,25
,54
,79

0,39
0 ,01

Vegetatie
Lernna sp.
Hydrocharis morsus-ranae

Dit slootje is grotendeels over-
dekt met een krooslaag, zodat
de fauna zich weinig ontwikkelen
kan. opvallend is het voorkomen

van Kikkerbeet, \,zoor zover ons bekend de enige vindplaats op Zuid-Beveland. Aangeplant
door een "lieffrebber"? De sloot is niet puur zoet getuige het voorkoÍren van de vlo-
kreeft Gammarus duebeni.
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Middelste sloot nr. 32

Macrof ar:na

Gerris thoracicus
Ilyocoris cimicoides
Plea leachi
Notonecta viridis
Corixa punctata
Corixa panzeri
Hesperocorixa linnei
Sigara stagnalis
Sigara striata
Haliplus lineatocollis
Haliplus ruficollis
Hygrotus inaequalis
Noterus clavicornis
Potamonectus canaliculatus
Hydrobius fuscipes
Chironomus haloPhilus
Glyptotendipes cf. griPe-
koveni
Culicoides sp.
Ischnura elegans
Lynnaea palustris
Lymnaea peregra
Gammarus duebeni
Hydrachna skorikowi
Gasterosteus aculeatus
Pungitius pungitius
Rana esculenta
Rana temporaria
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Chemie

Datum

23- 5-78
25- 9-78
LO- 4-79
r-ro-79
2-t7-19

26- 3-80
4- 8-80

ro- 2-8t

ct
o,86 o/oo pH= g,31
L ,73
O,47
l,t9
I,37
O,78
0,48
1 ,03

x

x
x
x
x

x

Vegetatie
Ranunculus spec.
Phragmites australis
In deze sloot zijn duidelijk
brakke invloeden merkbaar. Het
dominerend voorkomen van de
brakwaterwants Sigara stag-
nalis en het voorkomen van de

beide brakwatersoorten Ctriro-
nomus halophilus en Gammarus
duebeni zijn hier e:<Ponenten
van. Tlrpische zoetwatersoorten
zoals PIea leachi en tlYocoris
cimicoides komen in de sloot
nog maar weinig voor. Ook de
afwezigheid va¡l Cloêon diPte-
rum er¡ Asellus aquaticus kan
zíjn oorzaak vinden in het nog
te brakke karakter van het wattx

Kwelslootie nr. 33

Dit kleine kwelstroompje bevat alleen
maar water tijdens natte perioden. Op-
vallend is dat het kwelwater vrij brak
is (oligohalien).

Ctremie

Datum

to- 4-79
10- 2-81

o,5l o 
/oo

t,14

cl

Geqraven plas 34 in poelbos-West (Arendsbos)

Macrofauna

C'erris odontogaster
Ilyocoris cimicoides
Plea leachi

t\)
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Chemie

Ðatum

2r-to-80
Vegetatie

cl
2,28

o.
/oo

Ranmculus sP.



Vervolg plas 34

Notonecta viridis
Corixa punctata
Callicorixa concinna
Callicorixa praeusta
Sigara lateralis
Sigara stagrnalis
Sigara striata
Hygrotus inaequalis
Rlra¡tus pulverosus
Helophorus cf. minutus
Enochrus halophilus
Saldidae sp.

Cloêon dipterum
!, 16 en 32) , maar dan wel
deze plas. Omdat het voork
nu toe bekende zouttoleran
wikkelingen van deze plas

-63-

tet4Tt<4â,yot//(€¿

Vegetatie
Potamogeton pe ctinatus
Enteromorfa sp.
Phragmites australis
Scirpus maritimus

Ook deze gegraven vijver
heeft een nog brak karakter,
hetgeen tot uiting komt in
het chloridegehalte. Opval-
lend is het voorkomen van echte
zoetwatersoorten als plea
Ieachi, Ilyocoris cimicoides
en Cloëon dipterum. Dergelijke
overgangssituaties zien wi j
in meer plassen optreden (b.v.

bij een aanzienlijk lager chloridegehalte dan die van
omen van de genoemde soorten in strijd is met hun tot
tiegrenzen, is het zeker de moeite waard de verdere ont-
te volgen. De plas heeft een goede waterkwaliteit.
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r,isdoddeput Poelbos-West (Arendsbos) nr. 35

Macrofar¡na

Nepa rubra
Notonecta viridis

t\)
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Chemie

Datum

21-10-80 o.
/oox

x

cl
0, 15
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Vervolg put 35.

Corixa punctata
Corixa affinis
Collicorixa praeusta
Hesperocorixa linnei
Hesperocorixa sahlbergi
Sigara stagnalis
Sigara striata
Coe larnbus impressopuncta-
tus
Hygrotus inaequalís
Agabus bipustulatus
Rt¡antus pulverosus
Colymbetes fuscus
Laccobius minutus/bipunc-
tatus
Qrmbiodyta marginella
Psectrotanlpus varius
Chironomus type plumosus
draoborus crystallinus
Eristalis sp.
Cloëon dipterum
Lymnaea peregra
Planorbis crista
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Vegetatie

\pha latifolia

Deze zoete put wordt gedomi-
neerd door de lisdodde T}pha
Iatifolia. Vanuit de randen
van de put is een verla¡rdings-
proces op gang gekomen zodat
onderhoud ín de komende jaren
wel noodzakelijk is. Hespero..'
coríxa linnei is de domine-

rende wants in deze plas. fn
het water vindt men zowel
soorten die duiden op een
goede waterkwaliteit als soor-
ten die een minder goede kwa-
leiteit verlangen. Het vergaan
var¡ de lisdodde brengt een gro.
te organische belasting voor
het water net zich mee, op
grond waarvan de tweeslachtig-
heid van de organismen ver-
klaard kan worden. rn de plas
troffen wij ook nog een bed
aan. Het is jammer dat er
mensen zijn die menen op deze
manier hr:n huÍsvuil kwijt te
moeten raken. Een bed thuis is
zeer a¿ungenaam, maar in een
drinkput hoort het niet thuis.

Slootie Hendrikbos tussen plas 16 en put L'7 nr. 36

Macrofauna

ÞE
FJ

ts-
H
@o

Ilyocoris cimicoides
Hesperocorixa linnei
Sigara lateralis
Sigara stagnalis
Sigara striata
Haliplus apicalis
Enochrus halophilus
c.lzmbiodyta margine IIa
Dicrotendipes lobiger
Ischnura elegans
Lymrephilus affinís
L]¡rnnaea peregra

d:emie niet bekend-

Vegetatie

Phragrmites australis
Lemna sp.

Dit slootje is nauwelijks meer
dan een greppel. Het aantal ge-
vonden soorten en individuen
is te beperkt om het water be-
tror:vrbaar te kunnen klasseren.
Het voorkomen van d.e chirono-
mide Dicrotendipes lobiger en
de wants llyocoris cim.icoides
wijst op zoet water van een
goede kwaliteit.

x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
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Put 37.

Het voorkomen van Chironomiden (dans- of pluimmuggen) blijft niet alleen
beperkt tot de putten. Ook in terrestrische vochtige milieus kunnen ver-
schillende chironomidensoorten voorkomen. In d.e vochtige bovenste laag
grond. van een witbolvegetatie onder een elzenaanplant in de omgeving van
put l8a \¡/erden de larven van 4 soorten chironomiden aangetroffen. Uit mos-
sen langs een slootkantje werd eveneens een larve van een chironomidesoort
gevond.en. Ook van andere plaatsen is het voorkomen van deze laatste soort
bekend. uit mosvegetaties.

V'Ii tbolvegetatie Mos

6-3-80 6-3-80

Paraphaenocladius gr. impensus
Metriocnemus gr. inopinatus
Srrittía cf. aquatilus
Pseudosmittia gr. trilobata.

Metriocnemus fuscipes .

ilêPn nuBín. L
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VII.3. INdEX I

Helegogts{g (V'fater- en oppervlaktewantsen)
Gerris Thoracicus (Schm.) - Schaatsenrijd.er -;
Gerris odontogaster (zett.) - Schaatsenrijd.er -;Gerris lacustris L. - Schaatsenrijder -;Ilyocoris cimicoides (L.) - ptatte r¿aterwants -;
Nepa rubra L. - lrtaterschorpioen -;
Plea leachi Mc. Greg. a Kirk. - Dwergbootsmannetjes -;
Notonecta viridis Delc. - Rugzh¡emmer of Bootsmannetje-;

Notonecta glauca L. - Rugzwemmer of BootsmanneÈje -;
Corixa punctata (Illiger) ;

Corixa affinis Leach;

Corixa panzeri (Fieber) ;
Callicorixa concinna (Fieber) ;
Callicorixa Þraeusta (Fieber) ;
Hersperocorixa l_innei (Fieber) ;

Hesperocorixa sahlbergi (fieber) ;
Sigara lateralis (Leach) ;

Sigara stagnalis (Leach) ;

Sigara striata (Linné) ;

Coleontera (V,laterkevers)

Hygrobia tarda (Herbst.) - eieptor, Slijkzv¡emmer -;
Haliplus lineatocollis (Marsh.) - lfatertreder -;

Haliplus immaculatus Gerh. - V,latertreder -;
Haliplus ruficollis (Degeer) - Watertreder -;
Haliplus apicalis T'homson - lrtatertreder -;

Haliplus heydeni V'fehnke - lrlatertreder -;
Haliplus spec.
Coelambus impressopunctatus (Schall.) ;
Coelambus parallelogrammus (Atrr.) ;
Coelambus confluens (l..) ;
Hygrotus inaequalis (r.) ;

Hydroporus angustatus Strm. ;
Hydroporus palustris (L.) ;

Hydroporus tesselatus Drap. ;
Hydroporus planus (F. ) ;

Hydro¡nrus memnonius Nicol. ;
Potamenectes canaliculatus (Lac.) ;
Noterus clavicornis (Deq. ) ;
Laccophilus minutus (L.) ;

4, 5, 6, It, 16, 17, 1ga, 25,
26, 29, 32.
, 2, tt, 16, t6a, 34.

, 10, L6, 32, 34, 36.
25, 35.
t, 4, 6, I!, 15, 16, 2r, 25,
32, 34.
I, 2, 3, 4, 6,
20; 2L, 25, 26,
2, 6, 25, 29.
t, 2, 3, 4, 6, B, tt, 16, 1Ba,
20, 2r, 22, 25, 26, 27, 29, 32,
34, 35.
2, 3, 4, 5, 6, 8, Ir, !2, 14, !6,
18a, 20, 2I , 22, 25, 26, 27, 35.
rr 6,10, t6, t7,2O,22,32.
1, !6, 34.
I, II, 14, t9a, 34, 35.

!2, L4, I6a, L7,2L,
, 29 , 32, 35, 36.
, 35.
, t2, t6, 18a, 22, 26, 3.

I
6
6

TT,
32

72, 16, t7 ,
, 34, 35.

5, 10,
22, 25
lt, t7
r, 2,
36.

IT,
,26
'293, I

r,2, 4r 5,8, rr,
I7, 20, 22, 29, 31
r, 2,6, 10, It, 1

16, L6a,
34, 35, 36

, 3L, 32, lu

t2,
, 32,
6, 25

6.
!,
25,
6,
6,
I7'
22,
6,
14,
4,
4,
3,
4,
20,
15.
5,
25,
15,
3,
29.
T5,
32.
T,
3,
22,

8, 1

26,
2'7.

4, 5

2, 4, 6, rI , 17, 1ga, 20, 2r,
26, 31, 32.

15.
It, 20, 25, 29, 32, t4.
20, 29, t, 2, 3, 4, L2, 1ga,
36.

It.
17 , 1 8a, 20 , 29 , 36 .

B, tI, 18a, 22, 29, 35.
B, 26.
rr, 22.
6, 8, It, 15, !6a, lf , 18a, t9,
2L, 22, 25, 29, 32, 34, 35.

0, !2,
27, 29

15, !6a, 20, 22,

' 31.

I lI, 14, 15, 24, 25, 26

27.

, 6, tL, 16, 32.
, 6, 8, 10, tL, t4,
25, 26, 29.

2
4 t6, 20, 21,
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¡abus bipustulatus (f,.) - Snelzwemmer -;

'abus conspersus (¡lrsfr.) - Snelz\^remmer -i
anÈus pulverosus (Steph.) - Stijktor -;
antus notatus (F. ) - Slijktor -;
lymbetes fuscus (t.) - Bruine duiker -;
ilius sulcatus (L. ) - Gegroefde waterkever -;
tiscus marginalis L. - Geelgerande waterkever -;
tiscus circumflexus F. - Geelgerande waterkever -;

hthebius marinus (Payk) ;
hthebius viridis Peyr. ;
hthebius dilatatus Stenh. ;
hthebius minimus (F.);
lophorus grandis fll.;
Iophorus guttulus Bed. ;
Iophorus flavipes compI. ;
lophorus minutus (F. ) ;
lrobius fuscipes (L. ) ;

acaena limbata (F. ) ;
:cobius bipunctatus F¡ ;
lochares lividus Forst. ;
:chrus melanocephalus (Oliv. ) ;
>chrus bicolor (F. ) ;
>chrus halophilus Bed. ;

>chrus quad.ripunctatus (Hebst.) ;
>chrus affinis (ÍÌrunb. ) ;
nbiodyta marginella (F. ) ;

Lronomidae ( ) (Dans- of pluimmuggen)

>cladius choreus (Meigen) ;
:ctrotanypus varius (Fabr.) ;
ropelopia tenuicalcar (Kieffer) ;
tolelopÍa nigricans (Goetgh.) ;
:icotopus lucens (ZeLt.) ;
-cotopus gr. cylindraceus/festivellus ;
.cotopus ornatus (Meigen) ;
.cotopus sylvestris (Fabr.) ;
.cotopus sp. ;
:ctrocladius obvius (V'falker) ;
rctrocladius gr. sordidellus;
:ctrocladius gr. dilatatus;
ynoneura cf. carriana Edwards;
.riocnemus fuscipes (Meigen) ;
:riocnemus gr. inopinatus;
'aphaenocladius gr. impensus;
udosmittia gr. trilobata i
ttia gr. aquatilus;
ronomus annularius Meig. ;
Tonomus plumosus (L. ) ;
ronomus salinarius - Kieff.;
ronomus halophilus Kieff. ;

lI, 15, I6a, t7, 22, 25,
2J,29,35.

t5, 25, 26, 27 , 31.
26, 27 , 34, 35.
17 , 20, 22, 26, 29.
22, 25, 26, 2f , 2g , 35.
25.
22, 26, 29 , 31.

6, t!, t6, t7 , t9, 20, 22,
26.

2t.

t2, 14, 26, 27.

B, t4, 26.
20.

5, 8, Il , 12, 14, I6a, 17,
24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 32 .

14, 15, I6a, 17, 24, 25, 26
L5, 25.

6,
26,
6,
25'
TI ,
tt,
22'
!7'
2,
25,
B.
8,
27.
B,
5.
6,
T5,
34.
a

23,
8,
6,
26.
15.
4, 14,
4, 5,
36.
5.
16a.
8, I7,
26, 27

34

17 , 22.
8, 14, I6a, 17, 27, 29, 34,

14, 15, I6a, 17, 24, 25,
, 35, 36.

22,25.
1Ba, 20, 25

t
8a

,

T

3

1

5
6
1

I
6
1

6
1

1

I4'
tt'

25.
JI

3l
37
37
31
I,
T.
I,
T,

2, rr, t6r 20.
It, 16, 20.
2, 4, 8, 12, 14, 26.

t2.

(ter. )

(ter. )
(ter. )

(ter. )
(ter. ) .
2, !I, t4, 20, 26

16.
2, rr, 26, 32



-68-

Chironomus luridus Str. ;

Chironomus Piger Str.;
Chironomus sP.;
Chironomus pseudothummi Str- ;

Endochironomus impar/dispar (walker) ;

Glyptotendipes barbipes (Staeger) ;

ctyptotendipes cf. gripekoveni (rcieffer) ;

Gllptotendipes sP. ;
Microchironomus direbae (Freeman) ;

Dicrotendipes lobiger (xieffer) ;

Dicrotendipes pallicicornis G. ;
Parachironomus arcuatus Goetgh- ;

Pentapedilum uncinatum Goetgh. ;

Tanytarsus gracilentus Holmgren;
Paratanytarsus sP.

gverlsre qigtgrs j}¿egvlegøeflSen| vliegen en muçtsen

Dixella autumnalis Meigen;
Ptychoptera sP. t
Culicoides sP.;
Bezzía sp. ¡

Chaoborus crysÈallinus Degeer;

Anopheles sp.;
Aëdes sp. t
Culicidae;
Stratiomyia sP.;
Tabanus sp.;
Brachydeutera sP.;
Eristalis sP.;

Trichoptera (Kokerjuf fers )

Linnephilus affinis Curtis;

gf\eme5oqte:rs (Haften of eendagsvliegen)

Cloëon diptenrm (L. ) ;

QdcnstA aVgoqters (Libellen - waterjuffers)

Ischnura elegans van der Linden;

Saldidae - overwanten

saldidae sP.;

Qhøgchagte - "wormen" -

Oligochaeta;
Lu¡nbriculus variegatus (t"lUIIer) ;

Tubificidae juv. met haren;

PolVs_hsela (Wormen)

Hetromastus filiformis ;

L 2, 5, 14, l6a, 36

!, 3, 4, 6, 8, 10, lI, 16,
20, 2!, 22, 25, 29, 34, 35.

6.
tt,
10,
t6.
6,
L,
32.
T,
L,
6,
1.
6,
5,
11.
I,

20,
12'

35.
18a.

25.
2, 4, rr, !6, 20, 26

2, 2r-
16.
36.

2t.
T2,

t2,

14, !6a, 24' 25

21.

t6, 24, 27, 29-

2!, 22.
I9a, 20, 2!, 22,

6, tt,
22.
32.
4, 5,
B, 10,
25,29
rL, 24
24.
5.
4, 6,
1.4.
14.
t5, 35

10,
IT,

,35

t,2, 4,
25, 26,

14, 25, 26

6, It,
29, 32,

16, 20,
34, 36.

2!, 22,

34.

t, t6.
2!, 22.
4.

T
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firudinea (Bloedzuigers)

Ielobdella stagnalis (L. ) ;
ìlossiphonia complanata (L. ).;
ilossiphonia heteroclita (L. ) . ;
f,hesomyzon tessulatum (D.E'. MüIler) ;

lricladida (Platwormen)

rolycelis sp. ;
)ugesia lugn:bris (O. C. Schmidt) ;

Iollusken (Slakken)

¡ynnaea peregra (MüIIer) - poelslak -;

¡ymnaea palustris (Müller) - poelslak -;ydrobia sp. - wadslakje -;
lanorbis crista (L.). - posthoornslakje -;

'rustacea (Kreeftachtigen)

sellus aquaticus (L.). - !{aterpissebed -;

aürmarus duebeni Lilljeborg, - Vlokreeftje -;
ammarus zaddachi Sexton - Volkreeftje -;
alaemonetes varians (Leach) - Steurgarnaal -;
eomysis integer (Leach) - Aasgarnaal -;
ydrachnellae (l{atermi jten)
iphys ornatus Koch -;
ydrachna skorikowi piersig -;
¿drachna cruenta Koenilea -;

Lsces (Vissen)

rsterosteus aculeatus L. - 3-Doornige stekelbaars _; 2
rngitis pungitis (t.). - lO-Doornige stekelbaars -; 2
¡prinus carpio L. - Boerenkaryeï -; 6
¡rassius sp.? - Kroeskarper -; I

nqhlbla (Amphibien)

rfo bufo (L.) - Gewone pad -;
rna esculenta (L.) - Groene kikker -;

Ir, 2I.
6.
6.
2, t6.

r, 6, 11.
4r5

t, 3, 4r 5r 6, tr, !2, 14, !6,
t7 , 24 , 25 , 29 , 3! , 32 , 35 , 36 .
!,2, lI , 17r 25,32.
1.
I!, 14, 20, 25, 35.

r, 4, 5, 6, g, 10
I6a, I7, 18a, 20,
25, 26, 29, 31.
t, 2, 16, t7 , 26,
r, 2, 16, 34.
2, 16, 34.
rr 2, 34.

6, 22.
32.
t6.

31, 32.

, 15, 76, 20, 25,

32.

20, 22, 25, 29.

, tt, L5,
27, 24,

6, 16, 17, 3I , 32, 34.
17 , 3t, 32.

ma temporaria L. - Bruine kikker -;
¡na sp. t
:iturus vulgaris (L.). - Kleine watersalamander -;

2,
t,
29,
II,
17.
6,

16,29.
2, 6, 11
32, 34.
16, 22,

17, 19,
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Tndex II

soorten in het Poelbos gevond.en die nieuw zijn voor de Nederlandse fauna'

DicrotendiPes Pallidicornis G'

soorten in heÈ Poelbos gevonden die nieuw zijn voor de Zeeuwse fauna'

Potamonectus canaliculatus (r,ac. )

Enochrus quadripunctatus (Hebst.)
Enochrus affinus (Thutnb - )

Monopelopia tenuicalcar (Kieffer)
Psectrocladius obvius (walker)
Metriocnemus fusciPes (Meigen)

Soorten in het PoelJoos gevonden die nieuw zijn voor de' Zuidbevelandse fauna

Gerris lacustris L.
Enochrus melanocephalus (oliv-) -

DnpH tVt r7.
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VIII. Determinaties van en1Ae Pi ssebedden in het Poelbos.
fn het eerste halfjaar van 1lBO werd
Dat leverde drie soorten op:

enige malen gemonsterd.

Philoscia Muscorum (scopoli). Een soort die meer dan de andere
soorten landpissebedden gebonden is aa
een wat vochtiger en natter orngeving.

Oniscus asellus L. Een zeer algemene soort.
Porcel-Iio scaber Latreille. Evenal-s de vorige een zeer algemene soor

i /'lrll l.t

1/
\r

;lrI

\ -\-._
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fX. Vlinders van het Poelbos in '1980.

rx.1. Inleiding
rn 1980 werd gedurende het eerste halfjaar regelmatig hetterrein verkend. Er werd gezocht naar rrrpren, poppen enimagines van microfs en macrofs. Eénmaa1-werd ã"-g"r"r,g"r,
met de vanglamp- Dat gebeurde ap zB-5. Medewerking hiervoor
werd verkregen van de heer van vuure uit Kortgene die voordie avond lamp en generator ter beschikking sterde. De heerK-J- Huisman verleende zijn medewerking *"t d" determinatie
van een aantal micrors. Een viertal vlinders hiervan konechter nog niet met zekerheid op naam gebracht word.en.
Het weer in genoemde periode was jammer genoeg niet optimaal.
Een periode van ca 6 weken aanhoudende neerslag in juni en deeerste week van juli zorgde ervoor dat het aanial wáarnemingenbeperkt bleef. Toch konden in totaar 58 soorten genoteera
worden waaronder 22 soorten micrors. van de restãrend,e 36-macrors behoren 10 tot de dagvlinders en 26 tot de nachtvlin_ders.

IX.2. Soortenliist

nfA¿nur/t

Fam. Gracil-lariidae:
Phyllonorycter alnifor-ierla (Hübner) z)-4 2 ex, 16-5 I ex

tr'am. Glyphipterv gidae
Anthoph ila fabrici.ana (L)
Gtyphipteryx simpliciella

Fam. Yponomeutid ae

Brandnet el
(Stephens )

16-5 1e x
1/-l massaal

Yponomeuta evonymella (1,) Meidoorn 4_T I ex
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Fam. Coleophoridae
Coleophora trigeminel-la Fuchs
C. albidella (Den & Schiff)

Pieris brassicae (1,. ) 2-,
Artogeia rapae (1. ) 2-6 e

A. napi (L.) 10-6 I ex;

Aglais urticae (1. ) 17-5 1

Inachis io (L. ) 17-5 3 ex.

Meidoorn 1O-7 1 ex en
Meidoorn 19-6 Z ex en
Kardinaalsmuts 13-6 2

12-7
10-7

'l ex
'1 ex

Veenwort r

t4-, te

verscÌ
nin¡

Fam. Elachhistidae
Etachista cerusella (Hübner) Knolvossestaart 8--5 3 ex;
E. albifrontella (Hübner) Z-> 1 ex.

Fam. Momphidae

Mompha fulvescens (Haworth) Harig \difgenroosje lO-6 2 ex

Fam. Tortricidae
Pandemis corylana (Febr.) Els 1-7 '1 ex
P. cerasana (¡tü¡ner) 2-6 1 ex
P. heparana (Den. & Schiff) Spaanse aak 27-5 1 ex
Apehelia paleana (Hüuner) 30-6 1 ex
Clepsis spectrana (Treitschke) El-s 18-, 2 ex
Acleris sheptrerdana (Stephens) Kardinaalsmuts 1-9 1 ex
A. variegana (Den. & Schiff.) Sleedoorn 31-7 1 ex
Dichorampha petiverell-a (1. ) 30-6 '1 ex.
Epiblema scutulana (Den. & Schiff.)
Epinotia sordidana (ttü¡ner)
E. i.mmundana (F.v.R.) 28-4 1 ex; 29-4 1 ex; 2o-, 1 ex
Olethreutes lacunana (Den. & Schiff.) Talrijk, eerste op 26-J 1

Fam. Pyral-idae
Chrysoteuchia culmella (L.) 1-7- 'l ex

Fam. Hesperiidae

Thymelieus lineola (Ochsenheimer) 1-7 'l ex

ï'am. Pieridae
1

v
ex e.v. Een vrij regelmatige verschi

nlng

Fam. Lycaenidae

Polyommatus icarus (p6l1smburg) 1-f 2 ex

Fam. Nyrnphal-idae

ex eerste
TaI ri jke r

exo Vrij regelmatige
dan de vorige soort.

Fam. Satyridae
Lasi-ommata megera (1.) 1-7 1 e

Coenonympha pamphil-us (t. ) 15-7
Pyronia tithonus (L.) 15'7- 1

x;
1

ex

17-5 I ex
ex
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Fam. Thyatiridae
Ochropacha duplaris (1,. ) 28-5 1 ex

Fam. Geometridae
Xanthorhoe spadicearia ( Den.

Fam. Lasiocampidae
Philud.oria potatoria

Fam. Drepanidae
Drepana falcataria (i,. )
Cilix glaucata (Scopoli.)

Fam. Notodantidae
Cerura vinul-a (Hübner
Notodonta dromedarius
Eligmodonta ziczac (i,.

(t. ) Regelmatig rupsen op grassen.

X. ferrugata (Clerck) ZB-y
X. fluctuata (L.) 28-5 2 ex;
Opist,rgraptis l-uteotata (1,. )
Carnpaea margaritata (t. ) 2B-5

Fam. Sphingidae
Laothoe populi (L. ) 2B-5 1

2B-5 1

2B-' 1

ex

2B-, 1 ex/- \ ^ô{.1,./ ¿ö-> ¿ ex.
) z8-5 z ex

ex
ex

& Schiff. ) 28-5 3 ex
4ex
1O-5 'l ex.

1O-' ',r ex
'l ex

Fam. Lymantriidae
Orgyia antiqua

Fam. Arctiidae
---Arct]-a caJa (L

Fam. Noc tuidae

(1. ).Verscheidene malen eipakketten gevonU"".,,,î:i.

. ) 11-4 5 rupsen op Brandnetel

Agrotis puta (ttübner) ZB-5 ca '1O ex
Ochropleura plecta (L.) ZB-J verscheidene
Diarsia rubi (Vieweg) ZB-5 ca 1J ex
Orthosia incerta rHufnagel) lZ-4 versch.dieren
0.gothica (1,. ) 12-4 verscheidene d.ieren
Acronicta Tridens (Den. &.Schiff.) 1O-5 1 ex.
Apamea sordens (Hufnage1) ZB-5 1o ex.
Earias clorana (1,. ) 23-1 1 cocon op l,Vilg
Abrostol-a triplasia (L.) 2B-5 1 ex
Rivula sericealis (Scopoli) ZB->- J ex.
Hypena proboscidal-is (1,.) 28-5 3 ex.

De nomencl-atuur en systematische volgorde van de
lijst hierbovenrs naar: Lempke (1976), Naamlijst van de
Nederlandse lepidoptera. All-e data hebben betrekking op imagines.
Eventueel zijn dit data van uitgekweekte dieren. De dieren die
werden uitgekweekt zijn voorzien van de voedselplant h/aarop ze
zijn gevonden.

Al-le soorten zijn algeneen of vrij algemeen in Zeeland. Bij
vergelijking met de rest van Ned.erland springt er één soort
uit, het Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)
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Deze vlind.er vliegt in juri/augustus in de zomen langs dijken,
bossen, struwelen e.d.
Het ís in zeeland 6én van de meest algemene d.agvlinders maar
ontbreekt in grote delen van Nederland.
Van enkele soorten is bekenct dat ze de voorkeur geven aan
vochtige terreinen. Dat is het geval bij b.v. de Rietvink(philuaovia potatovj-a) en Rivula sericealis.
Een meer diepgaand en vooral langduriger onderzoek zou nog
interessante resultaten kunnen opleveren.
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X Vogel-s

X.1. Inleidine: de invent arisat iemethode
Het op vogels geinventariseerde gebied beslaat niet alleen
het eigenlijke Poelbos, maar ook de weilanden die ten noord.en
van het poelbos liggen. Deze weilanden worden in dit hoofd-
stuk de aangrenzende weilanden genoemd. op cre plattegrond
van het Poelbos, achterin het inventarisatierapport, zíjn
dat de gebieden aangegeven door de letter A.
Tn 1978 is door de vereniging geinventariseerd op de volgende
data: 2J meí, 6 juni, 4 ¡utí, t8 ¡uti, 8 augustuË, 22 auþustus
en 23 september. Naast deze inventariseringen werden ook
indivídue1e waarnemingen gedaan.
rn deze periode werden echter geen aantar-len en de hoedanig-
heid van het voorkomen van een bepaalde soort zoals zang,
overvliegend en fouragerend. genoteerd.
De gegevens van 1979 werden verzarneld op excursies van de in
dat jaar opgerichte vogelwerkgroep en and.ere excursies van
de vereniging. ook werden individuele waarnemingen gedaan
door verschi-llend.e 1eden.
Van maart 19BO tot april 1981 werd d.oor de leden van de
vogelwerkgroep bij toerbeurt wekelijks geinventariseerd.
De dan verzamelde gegevens werden nog aangevurd door waar-
nemingen van andere leden van de vereníging.
De waargenomen soorten zijn onderverd.eerd in de volgende
groepen:

JV Jaarvogel.
Regelmatige broedvogel die a1s soort het gehele jaar in
het gebied aanwezig is.

JG Jaargast.
Regelmatige gedurende het gehele jaar in het gebied aan-
wezige soort die niet tot broeden komt.

Z\l Zomervogel.
Broedvogel die al-s soort in de winter niet in het gebied
aanwezig is.

ZG Zometgast.
Regelmatige gedurende de zomer in het gebied aanwezige
soort die niet in het gebied tot broeden komt.

h¡G hrint ergast .
soort die alleen tijdens de wintei in het gebied aanwezig is.

OG Onregelmatige gast.
soort die op Zuid-Beveland regelmatig voorkomt en in het
gebied regelmatig aanwezig is.

DT Doortrekker.
soort die gedurende de trektijk regelmatig in het gebied
aanwezig is.
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X.2. Besprekin A resultaten

Bespreking van de soorten.
Dodaars. Tachybaptus ruficollis.
Jaarvogel.
rn 1980 hebben 2 paartjes gebroed in de putten nr. .1 enzlt

X.2.a. Opmerkingen bij de soortenlijst.
Bij vergelijking van de periodes 19?g_j979 en 19BO_jgB1 valop dat het aantal h/aargenomen soorten in de laatst-
genoemde periode beduidend hoger is dan in de eerst_genoemde.
Dit is ten dele toe te schrijven aan de ontwj_kkelingvan het bos, zoals dichtere begroeiing van struiken(Meidoorn, Vlier en Sleedoorn)""" ,""" rietbegroeiingin de bij de aanleg van het bos nieuw gegraven putten,maar voor een groter deel aan de frequentie van inven-tariseren.
ïn^de periode 19?8-1979.is op 9 en in de periode
19Bo-1981 op 4o data g"ïnv"ni""i."""ã.
rn de eerste periode is ook minder uitvoerig geïnven-tariseerd, waardoor over de aantallen per invðntarisatieweinig bekend is.
Het maken- van een vergelijking zal dan ook pas mogelijkzijn aIs het gebied op dezelfãe manier onderzocht is arsin de periode 1980_1981.

l¿tatrÊR, 
k¿ut^rKJ€s

Broedgeval ín put f4;
Op 13-6-1980 werd een paart je net JBroedgeval in put 1;
Op 21-9-1!80 werd een paartje met 2
jongen i^raargenomen.

x.2.b.
:x 1.

jongen waargenomen.

bijna vliegvlugge
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Er zi-jn ook enkele winterv/aarnemingen.

2. Blauwe reiger. Ardea cinerea.
Jaargast.
Het hele jaar aanwezíg tot max. 6 ex.
5-7-1980 5 ex. 12-3-1981 6 ex.

3. Grauwe gans. Anser anser.
Onregelmatige wintergast.
5 waarnemingen. 13-1O-19?B 10

21- 2-1gBO I
14n i5 en 16- 2-1981 14

B. !úintertaling. Anas crecca.
Slechts enkele waarnemingen van
individuen in het voorjaar van
12-3-1981 '1o ex. 13-3-1981 6

overvliegend.
overvliegend.
fouragerend op aan-
grenzend weiland.

ex.
ex.

4. Kolgans. Anser albifrons.
lriint ergast .
In het winterhalfjaar kan de soort regelmatig over-
vliegend ü¡aargenomen worden tijdens de ochtend- en
avondtrek tussen slaapplaats (ttliaaetptaten) en foura-
geergebied (de poel). tr'/ordt ook fouragerend vraargenomen
in aangrenzend weiland, tot max. 4OO ex.
17-1-1981 4oo ex.
18-i-198i 4oo ex.

l. Knobbelzwaan. Cygnus olor.
De soort is enkele keren aangetroffen in putten in het
bos.
12-5-1979 'l ex.

:r 6. Bergeend. Tad.orna tadorna.
Zomervogel.
verschijnt in het voorjaar in het bos en de aangrenzende
weilanden en is de hele zorner te zien.
In de loop van juli trekt de soort weg naar de rui-
gebieden.
Op 2B-J-'198O werd een paartje met jongen vraargenomen.

:rç 7. Ïriilde eend. Anas platyrhychos.
Jaarvogel.
Van deze soort werden in de zomer regelmatig 20 en in
de winter 8-10 ex. in het bos waargenomen.
Op de aangrenzende weiland.en kan het aantal fouragerend.e
wil-de eenden oplopen tot + 10O ex.
14+-t98t 1oo ex.

9 Smient Anas penelope.
Ìrlint ergast .
t'/erd r¡/aargenomen in de weilanden naast het bos in
aantal variärend. van 6 tot 35 ex.
2-3-1981 6 ex. 12-3-1981 16 ex. 6-3-tg8t JZ ex.

enkele fouragerende
1981.
ex.

10. Zomertaling. Anas querquedula.
1 waarneming. 3-4-19?9 een paartje opvliegend
put 16.

uit
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;r 11. Slobeend. Spatula clypeata.
Zomervogel.
In maart en april 1980 werd regelmatig 1 paartje waar-
genomen. 15-4-1980 1o ex.

12. Tafeleend. Aythya ferina.
Jaarvogel van het nabij gelegen Oosterschengegebied.
In het Poelbos slechts enkele waarnemingen van vogels
die waarschijnlijk afkonstig waren uit het Oosterschenge-
gebied.
19-2-1980 2-1O-198O. !üaargenomen op plassen in het bos.

13. Kuifeend. Aythya fuIigula.
Jaarvogel van het nabij gelegen Oosterschengegebied.
In het Poelbos slechts enkele r^raarnemingen van vogels
die waarschijnlijk afkomstig waren uit het Oosterschenge-
gebied.
26-4-1980 2 ex. 11-3-1981 3 ex. 12-7-1981 2 ex.
Ìfaargenomen op plassen in het bos.

14. Sperwer. Accipiter nisus.
Doortrekker en wintergast.
Regelmatig'doortrekkend in de maanden april en september.
trlinterwaarneming 25-1-1981.
De soort is in het bos 4 keer jagend hraargenomen.

15. Ruigpootbuizerd. Buteo lagopus.
Zelðzame wint ergast .
'1 waarneming 24-2-1979.

16. Buizerd. Buteo buteo.
Ìüíntergast in klein aantal.
trlerd in 198O r¡raargenomen van begin januari tot half mei.
In deze periode werd de soort 9 keer waargenomen, r^raarvan
enkele keren jagend.

17. Blauwe kiekendief. Circus cyaneus.
lrlintergast van januari tot mei.
Is in 19BO diverse keren jagend boven het gebied waar-
genomeno
28-1-1980 1 ex. 29-3-1980 '1 ex. z6-4-t9\o 1 ex.
17-5-1981 1 ex.
Meestal werd het vrouwtje gezien en slechts één keer
het mannetje. 24-1-1980.

18. Bruine kiekendief. Circus aeruginosus.
Zomergast.
Jaarlijkse broedvogel in het nabij gelegen Oosterschenge-
gebied. hlaarschijnlijk zullen de waargenomen dieren op hun
jachttochten het poelbos aandoen.
31-8-1929 25-9-19?9 12-4-198o j-5-198o Jo-1o-80.

19. Smelleken. Falco columbarius.
Doortrekker en wintergast in klein aantal.
Deze soort wordt e1k winterhalfjaar wel hraargenomen.
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* 20. Torenvalk. Falco tinnunculus

70nEu yâlK.

Jaarvogel.
In 1980 een geslaagd broedgeval ín een
de rand van het bos. Er werden toen I
gebracht.
In de winter 1980-1981 was deze soort
in het gebied aanwezig.

oude iep aan
jongen groot-

:tË

:ß

met max. 4 ex.

21. Patrijs. Perdix perdix.
Jaargast.
lrlaarschijnlijk broedt deze soort ook in het gebied.
In het voorjaar van 'l9BO werd regelmatig een paartje
hraargenomen.

22. Eazant. Phasianus colchicus.
Algemene jaarvogel.
Broedt met diverse paren in het gebied.

23. l,ltratemal. Rallus aquaticus.
Eén roepend exemplaar op 28-4-i981. Mogelijk broedvogel
in het gebied ?

23? Waterhoen. Gallinula chloropus.
Jaarvogel.
Broedt met meerdere paartjes in het gebied.

24. Meerkoet. Fulica atra.
Jaarvogel.
Broedt in'verschillende putten.
Van 198O zijn 4 broedgevallen bekend in de putten 1, z
en 16.

:r

:r
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25. Scholekster. Haematopus ostralegus'
Zomervogel.
l¡Iordt meestal hlaargenonen in de weilanden grenzend

aan het bos, '1 tot I exemPlaren'

26. Kleine plevier. Charadrius Afexandrinus'
Doortrekker in klein aantal'
op 3-4-19?9 2 ex. en 10-4-1979 1 ex' waargenomen op

een parkeerpi"ats in het bos' (Broedpoging ?)

PtryP¿l nres
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ex.

a

27.

28.

Goudplevier. Pluvialis apricarius'
Doortrekker en wintergast in klein aantal'
In de winter fouragerãnd waargenomen op weilanden
grenzend aan het bos tot max' IOOO ex'
Z---t--aglo 2oo 

-;"- -- 
1g-1o-198o '1fo ex' 16-12-1980

+ 'looo ex. zi-tz-tg8o looo ex' 1?-1-1981 50 ex'

Kievit. Vanellus vanellus'
Jaarvogel.
Deze soort broedt in het weiland grenzend. aan het bos'
Er zijn meestal 5 tot 1! exemplarãn in het-bos aanwezig'
õp rt"i weiland werden echter grotere aantallen waar-
ACIIOÍlêIl.
äz-t-.g}o 86 15-11-1980 25 ex. 17'1-1981 175 ex'

2p. Kemphaan. Philomachus pugnax'
Ægãmene d'oortrekker en wintergast'
ïn afwijking tot de rest van Nãderland ; overwintert in

lebieaeã ¿iã :-n de noordwesthoek van Zuid-Beveland
gelegen zíin, zoals Oosterschenge' Heerepolder en-wei-
landen bij h;t poelbos, de laatãte jaren een populatie
kemphanen. Max. lJo ex' (16-lz'1982)'.
Deelgroep"t t* aãze populatie u¡erden ook aangetroffen
in de aangrenzende weilanden van het Poelbos'
à-l-tgao "7t-;;: g-t-tg\o ?5 ex' - 1?-3-1e8o 75 ex'
16-12-1980 

- 
12o ex. 13-1-1981 160 ex' 17-1-1981 1Jo ex'

1?-7-1981 175 ex.
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Voor de aanleg van het bos was hier een baltsplaats
van de kemphaan gelegen. Het grootste aantal broedende
wijfjes dat gevonden werd bedroeg 6. (Mond. rned. C. Ja-
cobusse ) .

30. Zwarte ruiter. lringa erytropus.

CRurro

Doortrekker in klein aantal.
Slechts 4 waarnemingen.
1z-4-198o z ex. 26-4-1980 1 ex. 18-10-1980 1 ex.
11-3-1981 1 ex.

31. Tureluur. Tringa totanus.
Zomergast.
tr'Ierd vJaargenomen in weilanden grenzend aan het bos en
in sloten en putten in het bos, meestal'l tot 4 exemplâT€n.
Is mogelijk broedvogel, maar er werden geen jongen waar-
genomen. Laatste waarneming in 19BO op 15-7.
De soort was voor de aan1eg van het bos een zeer algemene
broedvogel. (Mona. med. C. Jacobusse).
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32. Groenpootruiter. Tringa nebularia.
Doortrekker in zeer klein aantal.
2 waarnerningen i 21-5-1980 1 ex. en 17-4-1981
bij poel t.

1ex.

:ß

33. \¡iteatje. Tringa ochropus.
Doortrekker en wintergast in klein aantal.
t'lerd fouragerend waargenomen in sloten en putten in
het bos. In 1980 6 waarnemingen.

34. Grutto. Lirnosa limosa.
Zomervogel.
Broedt jaarlijks met 2 à 3 paar in het weiland grenzend.
aan het bos.

35. !'Ju1p. Numenius arquata.
Doortrekker en wintergast in groot aantal.
Opva11end is het grote aantal vogels dat in voor- en
najaar en tijdens de winter fourageert op de aangrenzende
weilanden.
19-3-1980 Jo ex. 18-10-198o 40 ex. 1?-1-1981 1'10 ex.
11-3-1981 26 ex. 13- 3-1981 2J ex.'

J!a.Regenwu1p. Numenius phaeopus.
Eón waarnerning 11-4-1981.

36. Houtsnip. Scolopax rusticol-a.
ZeTð.zame wint ergast .
Sl-echts 'l r¡raarneming 23-11-1980 2 ex.
Komt waarschijnlijk meer voor, maar wordt door verborgen
levenswijze moeilijk opgemerkt.

37. tñatersnip. Gallinago gallinago.
Doortrekker en wintergast.
Is van februari tot half mei in het gebied waargenomen
1ångs de o.ever:s van sloten en putten.

J8. Kluut. Recurvirostra avosetta.
1 waarneming 64-lg8o 1 ex.

?o Kokmeeuw. Larus ridibundus.
Jaargast.
Deze soort werd meestal overvliegend waargenomen,
ook fouragerend in sloten en putten in het bos en
weilanden grenzend aan het poelbos.
Op deze weilanden werd op 22-11-1:980 een groep van
exemplaren waargenomen.

Zilvermeeuw. Larus argentatus.
Jaargast.
In 1980 werd deze soort ! keer overvliegend waargenomen
in aantal- variörend van 1 tot 6 exemplaren.

maar
op de

55

4o

41. visdief.
trlaargenomen

Sterna hirundo.
in het voorjaar van 1978.

42. Houtduif. Columba palumbus.
Jaarvogel.
Bro'edt met meerdere paart jes in het bos.

:r
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Buiten het broedseizoen werd de soort fouragerend
h¡aargenomen in groepen tot 65 exemplaren op het aan-
grenzende weiland.
22-3-1980 20 ex. 24-11-1980 65 ex.

43. Holenduif. Columba oenas.
'l waarneming 22-3-1980 1 ex.

tr 44. Tortelduif. Streptopelia canorus.
J waarnemingen 28-5-1980 1 ex. 26-7:1999 2 ex.

1O-5-198O 1 ex.
Aangenomen moet worden dat maar één paar gebroed heeft,
waarschijnlijk omdat het bos nog te jong is.

'E
4!. Koekoek. Cuculus canorus.

Zomervogel.
fs in 1!BO van 19-4 tot 3O-7 waargenomen, meestal 2 of 3
exemplaren.
De koekoek broedt niet zijn eigen eieren uit, maar kent
broedparasitismc. Als waardvogels zullen fungeren de kleine
karekiet, de graspieper en de heggemus, die in het bos
algemene broedvogel zijn.
Er is niet bekend of er eieren gelegd zíjn, maar gezien
het aantal koekoeken in het bos is dit wel waarschijnlijk.

46. Ransuil. Asio otus.
1'rlintergast.
De soort is in 19BO van januari t/m maart waargenomen in
het meest westelijke deel van het bos in restanten van
vroeger in het bos aanwezige meidoornheggen.
14-1-1980 5 ex. 3o-1-198o 4 ex. z4-z-198o 8 ex.
22-3-1980 J ex. ZB4-lgBo Z ex.

47. velduil. Asio frammeus.
Onregelmatige gast in de wintermaanden en het voorjaar.
10-3-1979,, 9-4-1979, 18-4-19?9, 4-4-rg8o en 28-5-1980.

48. Gierzwaluw Apus apus.
Zomergast.
hle::d van 17-5-1980 tot 3O-7-1980 fouragerend boven het
bos waargenomen in aantal variärend van 3 tot 20.

:r 49. Veldleeuwerik. Alauda arvensis.
Zomervogel.
Broedt met meerdere paartjes op het weiland
stukken in het bos. In de maanden december,

en open
januari en

februari is de soort niet waargenomen.
22-3-1980 11 ex. 19-4-1980 8 ex. 1O-5-198O 6 ex.

:r 50. Boerenzwaluw. Hirundo rustica.
Zomervogel.
In 19BO hebben van deze soort 3 paar gebroed in een duiker
in het bos.
Fouragerende exemplaren zijn regelrnatig hraargenomen in de
periode van 1Z-4-f9BO tot Z7-9-198O met een maximum van
lo exemplaren (6-g-t98o).
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51. Huiszwaluw. Delichon urbica.
Onregelnatige zomergast.
Is fouragerend hraargenomen boven het
13-9-198o.
Deze soort broedt waarschijnl_Ljk bij
boerderijen.

bos van 3-5-i980 tot
de omliggende

*

x

:r

t

52. Graspieper. Anthus pratensis.
Zomervogel.
De soort broedt in een onbekend aantal paartjes i' het bos.
In de winter wärd deze soort niet waargenomen.

53. Gel-e kwikstaart. Motacilla ft-ava.
Mogetijke broedvogel van de aangrenzende weilanden.
Er ?i-jn-van deze soort srechts 4 waarnemingen bekend.
28-4-1980, 1-5-1980, zo-5-j!80 en z-jo-ßgó.

54. l¡litte kwikstaart. Motacil_la alba.
Mogelijke broedvogel van de aangrenzende weilanden en
omliggende bo erder'i j en .
J waarnemingen 19-4-1980, 29-t+-t98o en ZT-9-1980.

55. Grauhte klauwier. Lanius colurio.
Sleehts 1 waarneming in het voorjaar van 1980.

J6. Klapekster. Lanius excubitor.
Doortrekker in het voorjaar.
Deze soort heeft in het voorjaar van 1 929 en
gedurende korte tijd verblijf gehouden in het
5-4-i979, 10-4-19?9, 6-l-tgù én E-3-t9gt.

1981
bos.

57. l¡interkoning. Troglodytes troglodytes.
Jaarvogel.
Broedt met meerdere paartjes in het bos, vooral in het
meest westelijke dee1.
fn het voorjaar werden regelmatig zingende mannetjes
waargenomen, zoals op fe-4-t980 J zingende exemplaren.

,ó. Heggemus.
Zomervogel.
Broedvogel
met meerd.ere
paart jes.
Vreemd genoeg
zijn van
deze soort
geen winter-
waarnemingen
bekend.

Prunella modularis.

Hê668 nus
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59. Rietzanger.
Slechts '1 waarnerning in het voorjaar van 1978.

60. Bosrietzanger. Acrocephalus palustris.
Zomervogel.
Deze soort komt algemeen voor en broedt in toenemend.
aantal in het bos.
In 198O zijn op 18-! 4 zingende mannetjes waargenomen
in riet en lage boompjes.

6'1. Kleine karekiet. Acrocephalus scirpaceus.
Zomervogel.
Algemene broedvogel van de riètkragen van plassen en
sl-oten in het bos.
Is waargenomen zingend vanuit het riet en aangrenzende
bomen en struiken.

62. Spotvogel. Hippolais icterina.
Zomervogel.
Broedvogel met enkel-e paartjes.
Er zijn 4 waarnemingen van zingende mannetjes bekend.
12-5-1979, 16-5-1929, ?-6-t l8o en 14-6-1980.

63. Tuinfluiter. Sylvia borin.
In het voorjaar van 19BO is één zangpost bekend in het
meest westelíjke dee1.

64. Grasmus. Sylvia communis.
Zomervogel.
Heeft in 19BO met meerdere paartjes gebroed.
Er werden regelmatig meerdere zingende mannetjes gehoord.

65. Braarnsluiper. Sylvia curruca.
Slechts '1 broedpaar aangetroffen aan de rand van het wes-
telijke d.eel van het bos.

66. ¡'itis. Phylloscopus trochilis.
Zomervogel.
Broedvogel met meerdere paartjes.
Vanaf 19-4-1p8O werden op verschillend.e plaatsen zingende
mannetjes gehoord.

67. Tjiftjaf. Phylloscopus collybita.
Onregelmatige zomergast.
Deze soort werd. op doortrek zingend waargenomenr ñâar
broedt niet in het bos.
Deze soort zal in de toekomst zeker tot de broedvogels
van het bos gaan behoren.

68. Goudhaantje. Regulus regulus.
'l waarneming 2-2-1981 1 ex.

69. Bonte vliegenvanger. Ficedula hypoleuca.
Doortrekker in het voorjaar van 1)lB.

70. Paapje. Saxicola rubetra.
Al-s doortrekker vraargenomen op 1O-5-198O '1 ex.

:'E

:l€



71. Tapuit. Oenanthe oenanthe.
Als doortrekker hraargenomen op 19-5-1980 1 ex.
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72. Roodborst. Erithacus rubecvla.
tlintergast.
Is diverse malen in de winter l¡taargenomen
het voorjaar Qg-4-lg\o) en de zorter (17-

,
6-

maar ook in
1 g8o) .

l-n

*
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77. Kramsvogel. Turdus pilaris.
Doortrekker en wintergast in wisselend aantal.

/4. Merel. Turdus merula.
Jaarvogel.
Deze soort is een algemene broedvogel en wordt ook
de winter met meerdere exemplaren waargenomen.

lJ. Koperwiek. Turdus iliacus.
Doortrekker en wintergast in wisselend aantal.

76. Zanglijster. Turdus philomelos.
Jaarvogel.
In 1980 hebben minstens 3 paav in het bos gebroed-

77. Grote lijster. Turdus viscivorus.
Zomergast.
Van deze soort is '1 zingend exemplaar gehoord.

78. Baardmannetje. Panurus biarmicus.
Waargenonen in het voorjaar van 19?8.

79. Staartmees. Aegithalos caudatus.
2 waarnemingen 26-1-1981 en 4-2-1981.
ttaargenomen tussen koolmezen en pimpelmezen.

80. Pimpelmees. Parus caeruleus.
4 

"ä""n"mingen 
14-6-1980, 2o-9-198o, 22-11-198o, 4-z-1981-

lrtordt regelmatig in het gebied waargenomen, maar bij
gebrek aan nestholtes broedt de soort hier nog niet.

8t. Koolmees. Parus major.
Jaargast.
tüordi regelmatig in het bos 

'¡aargenomen, 
maar bij gebrek

aan nestholtes broedt deze soort hier nog niet.
In lrBO 6 keer waargenomen in groepjes van ? tot' 6 ex'

82. Rietgors. Emberiza schoeniclus.
Broedvogel met maximaal 3 paarties. 

-
De soort is waargenomen uan 13-4-1980 tot 18'11-1980'

Br. vint<.
2 waarnemingen

84. t<eep.
'l waarneming

Fringilla coelebs.
4-5-t98o en 23-11-1980.

Fringilla mont ifringilla.
23-11-19B0 1 ex.
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:'E Chloris chloris.

in '1980 meerdere broedgevallen

86. Sijs. Carduelis spinus.
Van deze soort zíjn 2 waarnemingen bekend, gedaan in
elzenaanplant . 10-12-1980 35 ex. 4-Z-lg\l.

BZ. Putter. Carduelis carduelis.
Jaargast.
In juni en juli werden regelmatig groepjes van oude en
jonge vogels tot 30 exemplaren fouragerend ü/aargenomen.
De rest van het jaar in groepjes tot 2l exemplaren.

¡E 88. Kneu. Carduelis cannabina.
Jaarvogel.
Van deze soort hebben ín 19BO meerdere paartjes gebroed.

Bg. Huismus. Passer domesticus.
Jaargast.
l¡ierd alleen vraargenomen in het meest westelijke deel van
het bos in de directe omgeving van de daar gelegen boer-
derij waar deze soort naar men mag aannemen ook broedt.

:r 90. Ringmus. Passer montanus.
Enkele malen waargenomen i-n 19?8.
In 198O heeft deze soort gebroed ond.er een oud duivenest.

91. Spreeuw. Sturnus vulgaris.
Jaargast.
i¡r/erd het gehele jaar fouragerend hraargenomen in aantal
variärend van 10 tot 2OO exemplaren.
fn de nazomer kan men honderden spreeuwen aantreffen in
de vlieraanplant h¡aar ze zích dan tegoed doen aan de bessen.

92. Vlaamse gaai. Garrulus glandarius.
Deze voor het Zeeuwse polderland weinig algernene vogef
werd door ons voor het eerst waargenomen op 7-6-1980.
Daarna is de soort het hele jaar door regelmatig waar-
genomen.

93. Ekster. Pica pica.
Tot voor enkele jaren werd de ekster op Zuid-Beveland
weinig r^iaargenonen. Tengevolge valL de aanplant van diverse
kleine boscomplexen breidt de soort zich uit.
Ook in het poelbos wordt de soort regelmatig met meerdere
exemplaren r¡raargenomen.
Broedgevallen van deze soort in het bos zijn niet bekend,
maar mogen in de komende jaren wel verwacht worden.

94. Kauw. Corvus monedula.
Er zijn van deze soort slechts 2 waarnemingen bekend.
22-4-1980 5 ex. B-ro-r98o 2 ex.
Vrlaarschijnlijk is deze soort algemener dan uit de waar-
nemingen blijkt.

8:. Groenling.
Jaarvogel.
Van deze soort zi-jn
geconst at eerd.
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95. Zwarte kraai. Corvus corone corone.
hleinig algenene wintergast.
Ïlordt neestal in beperkt aantal waargenomen.
z8-1-198o, z2-t-198o,, 5-1o-198o, 23-10-1980.

Nagekonen:

96. Zwartkop.
1O-5-1981.

Sylvia atricaPilla-

97. Nachtegaal. Luscinia megarhynchos.
10-5-1981.
Deze soort is gedurend,e een week zÍngend waargenomen in heÈ

Arendsbos. !{aarschijnlijk ging het om een doortrekker.
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Purï6 p.

x.t. Discussie voEels.
De aanwezigheid van de verschillende landschapselementen in het
geinventariseerde gebied is er de oorzaak van dat zoveel vogel-
soorten konden worden hraargenomen.
In de eerste plaats geeft de aanwezige beplanting beschuttingt voed-
se1 en broedgelegenheid aan verschil-lende soorten. Deze beplanting
bestaat uit een groot aantal bomen en struikensoortenr zodat de
diversiteit van de bezoekende vogels groot is. In de elzenaanplant
kan men Sijs en Putter aantreffen, terwijl o.a. Fitis, Grasmus en
Kneu in de meidoorns tot broeden komen. In het najaar doen Spreeuhlt
Koperwiek en Kramsvogel zích te goed aan de bessen van d.e veel
voorkomend.e vlieren. Een bijkomende factor van betekenis is dat
d.oor de aanwezigheid van open ptekken in het bos zelf en de aan-
grenzende weilanden overgangssituaties ontstaan tussen bos/wei en
bos/plas die een positieve invloed hebben op niet aIleen de vogel-
stand, maar ook op de vegetatie en de insektenstand. Gedurende de
trektijd kan men op dergelijke lokaties vaak interessante waarne-
mingen doen. Al-s voorbeeld is de zeldzame klapekster te noemen die
in het voorjaar in maart of april gedurende enige tijd in het bos
bivakkeert en dan meestaf \^¡aargenomen wordt in zo een overgangs-
situatie van bos-bouwland en bos-grasland.
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Een aantal soorten zangvogels werden in het bos nog niet broedend
aangetroffen of in het geheel niet aangetroffen. Te denken valt b.v.
aan de Grauwe vliegenvanger, de Zwartkop, Gekraagde roodstaart,
Tjiftjaf en holenbroeders aIs Kool- en Pimpelmees. lúanneer het bos
wat ouder wordt en daarmede ook wat frvolwassenerrtis vestiging van
deze soorten als broedvogel mogelijk.
In de tweede plaats vormt het water in de vele drinkputten, vijvers
en sloten een belangrijke woon- en uitwijkmogelijkheid voor vogels.
Het broeden van de dodaars in twee plassen in het bos benadrukt de
ornithologische waarde van de plassen. Daarnaast vormen de plassen
en putten ook voor meer ger^Ìone soorten als Meerkoet en trlaterhoen
geschikte broedplaatsen. Ook h¡i1de eend, Kuifeend, Tafeleend en een
enkele maal de Zornertaling maken gebruik van de plassen. Langs de
oevers van putten en sloten kan men fouragerende steltlopers aan-
treffen, zoals het h/itgatje, de l,rlatersnip en de Tureluur.
De aanwezige blauwe reigers zullen zeker aangetrokken worden door
d.e voedselrijkdom in d.e putten, sloten en plassen. Het is nog niet
zo 1-ang geleden dat d.e Blauwe reiger op Zuid-Beveland broedde.
Het is onze sti11e wens dat met het volwassen worden van het bos
ook de Blauwe reiger tot de vaste broedvogels ervan zal geen behoren.
De meeste slootjes (eigenlijk brede greppels) zijn geheel begroeid
met riet waarin veel kleine karekieten broedgelegenheid vinden.
Ook het weinig voorkomende baard.mannetje is in één van deze slootjes
I¡IaargenOmen.
Het derde belangrijke landschappelijke aspect van het Poelbos zijn
de weil-anden die grenzen aan de bebossing. Deze weitjes vormen nog
enkele restanten van het oorspronkelijke Poel-landschap dat bestond
op de plaats waar het bos nu groeit. De oude PoeI is rijk aan weide-
vogels geweest. De resterende del-en bij het Poelbos geven hier nog
een duidelijk beeld van. De weitjes, die maar betrekkelijk gering
van oppervlakte zi-jn,, trekken nog steeds veel weidevogels. In de
winter kan men grote groepen goudplevi-eren en kieviten aantreffen.
Ook de wulpen hebben een duidelijke voorkeur voor deze weitjes
gezien het rel-atief grote aantal vogels dat hier komt fourageren.
Het zou interessant zijn om na te gaan hraarom bepaalde weidegebieden
(want er zijn meer van d.ergelijke wulpenweid.en) op Zuid-Beve1and zo
geliefd zijn bij de wulpen. De kemphanen zíjn in d.e winter regelmatig
i-n groepen tot 15O ex. op de weitjes aan te treffen. Niet alleen als
doortrekker maar ook al-s wintergast.
Groepen kolganzen tot maximaal 4OO individuen kan men fouragerend
aantreffen, terwijl ook de Grauwe gans hier grazend is waar te nemen.
Het vermoeden bestaat dat de vogels die overwinteren op de Poelbos-
weitjes ook de weidegebieden van de nabijgelegen Oosterschenge en
Heerenpolder als fourageergebied gebruiken. Met name geldt dat voor
de kemphanen en de goudplevieren.
Ook in d.e zomer is het weidegebied waardevol vanvrege het broeden van
de Grutto, Tureluur, Kievit, Scholekster en SIobeend. Vanwege de
geringe grootte van het gebied gaat het slechts om enkele paartjes.
tr/el- benadrukken zij de natuurhistorische waarde van het gebied.
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x-.5. Tabellen

Soortenlij st

Dodaars

Blauwe reiger
Grauwe gans

Kolgans

Knobbelzhraan

Bergeend

lt/ild e eend

llintertaling
Smient

Zomertaling
Slobeend

Tafeleend
Kui feend

Sperwer

Ruigpoot buizerd
Buizerd
Blauwe kiekendief
Bruine kiekendief
Smel-l-e ken

Torenvalk
Patrijs
Tazant
hlaterhoen

Me erko. t
Scholekst er
Klei-ne plevier
Goudplevier
Ki evi t
Kemphaan

Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
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waargenomen

, TB+r 79

1

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1B

19

20

21

22

23a

24
)q

26

2'

28

2g

3O

31

7)

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x
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waargenomen

8+'?9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

33

14

35

36

37

tB
39

4o

4t
4z

4l
44

45

46

47

4B

4g

5o

51
q)

5t
54

,5
56

57
cR

59

6g

6t

6z

63

64

hritgatje
Grutto
tlulp
Houtsnip
llat e rsnip
KIuut
Kokmeeuw

Zilvermeeuw
Visdief
Houtdui f
Hol- endui f
Tortelduif
Koekoek

Ransuil
Velduil
Gierzwaluw

Veldleeuwerik
Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Graspieper
Gele kwikstaart
lüitte kwikstaart
Grauwe klauwier
Klapekster
l¡Jinterkoning
Heggemus

Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Spotvogel
Tuinfluiter
Grasmus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x
Y

x

x x

8o+'81

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

1¿

x

x

x

X

x

x

X

X

x

x

x

x

X

x
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66

67

68

69

7o

7t
72

73

Z4

75

76

77

ZB

7e

8o

BT

B¿

B3

84

Bt

86

B7

8B

89

on

9t
92

93
g4

95

Soort

Braamsluiper
Fit is
Tjiftjaf
Goudhaant je
Bonte vliegenvanger
Paapje

Tapuit
Roodborst

Kransvogel
Merel
Koperwiek

Zanglij ster
Grote lijster
Baardmannet j e

Staartmees
Pimpelmees

Koolmees

Rietgors
Vink
Keep

Groenling
Sij s

Putt er
Kneu

Huismus

Ringmus

Spreeuw

Vlaamse gaai
Ekst er
Kauw

Zwarte kraai
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

75a
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Regenwulp

Ïlaterral

hraarSenomen

t80+t81

x
x
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Tabel 2. Tijd van het jaar waarin de soort is waargenomen.

Zomervogels

Slobeend

Grutto
Koekoek

Boerenzwaluw

Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Heggemus

Grasmus

lrlint ergast en

Smient

Buizerd
Blauwe kiekendief
Kernphaan

lrrlat ersnip
Ransuil

Zomergasten

Bergeend

Bruine kiekendief
Gierzwaluw

Fitis

It
0c

(,
ct
|-
a

CJ.

H
H.

cJ.
Ë

F.

15

o
H.

ÊtE
H
H.
H

rJ
Ê,
F
r-J

cl

H,
o
du
É
Ê,
H
P.

CJ.
ßt
Þ
É
Êt
FJ

H.

(D

o
'dct
o
d
o
FJ

l-

g
o
o
o
ã(t
o
FJ

F
o
o5
d
o
FJ

o
Þí
ct-
o
d
o
r-J
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Tabel J. Onderverdeling van de soorten en groepen

Jaarvogels (.rv) ß

Jaargast en (.ie) B

Zomervogels Qv) 15

Zomergasten Qe) 4

I'Iintergasten (We) þ

Onregelmatige gasten (OO) 2

Doortrekkers (Of) 12

Niet onder te brengen soorten 29

Broedvogels 29
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XI ZooEdieren

Xf .1 . Inl-eidinE en methodiek
De zoogdieren die in het Poelbos voorkomen zijn nog steeds
d.e vanouds bekende dieren die in frDe Poelrr leefden.
Omdat \^re geen specialist hebben op het gebied van zoogdieren
werd d.oor enkele leden het signaleren van die dieren aange-
tekend. Om te determineren vrerden geen dieren gedood. Als
literatuur werd gebruikt Grzimeksr rrHet leven der dierenrr.

XT.2. Resultaten.
Regelmatig werden hazen en konijnen waargenomen. Er is ook
een tam konijn gezien. De mol komt overal op het terrein zeer
veel voor. Daarvan getuigen vele mol_shopen. In september j9T9
werd een dood exemplaar gevonden. Op 9 ju1i. 1979 werd een mol
gezien die een voetpad overstak.
Op 22 april 1979 werd een hermel-ijn gezien. Op zowel 5 aprit
1979 aLs op 4 ¡uni 1980 werd een wezel gesignaleerd, op J octo-
ber '198O zeLfs twee die met elkaar speelden.
In de maand augustus 1lBO werd. een d.od.e zwarte rat gevond.en.
Een gevangen spitsmuis werd weer losgelaten zonder verdere
determinatie. Het aantal soorten dat in het inventarisatie
tijdvak werd waargenomen bedraagt 8.

Xl.3. Discussie
Door het geaccidenteerde terrein en de afwisseling van beplan-
ting ziet het er naar uit dat de zoogdieren de gelegenheid
hebben zich te handhaven, Hoewel L/e geen egels hebben gezien
kunnen hre aannemen dat deze in het Poelbos voorkomen en dient
het aanbeveì-ing om er srnachts naar te gaan speuren.
Prenten of uitwerpselen van ree?!n zijn nooit gevonden. Toch
bestaat de mogelijkheid dat deze dieren zicln in het poelbos
zu11en vestigen. Er is n.1. struweel genoeg om zich in te
verschuilen terwijl voedsel en drinkwater volop voorhanden is.
Men zal er dan we1 voor moeten zorgerL dat honden worden aange-
lijnd, dat er niet gecrosd word.t op brommers en dat er in het
bos ni e t ge j aagd word.t .
Muizen komen het meest voor in de bosranden en we1 in grote
aantall-en gezien de vele gaten en gangen. voor determinatie van
die muizen is het nodi g ze te vangen . Er zijn geen uileball_en
gevonden met skeletten van mui-zen.
De braakballen van de torenvalken die in het Poel-bos hebben
gebroed bevatten alleen haar zodat ook daaruit geen aanwi jzín-
gen konden worden gehaald.



XI.4. Soortenlijst

Hermelijn
I¡üe z e1
Haas
tlild konijn
Tam konijn
Zwarte rat
Spitsmuis
MoI

99

- Mustela erminea
- Mustela nivalis
- Lepus europaeus
- Oryctolagus cuniculus

- Rattus rattus
- familie Soricidae
- Talpa europaea

-:f-..

hrn nrL [¡t
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XïI. Al-Eemene di scussi e

In di-t inventarisatierapport zijn drie doelstellingen van de K.N.N.V.
terug te vinden.
De eerste' en nog steeds belangrijkste, doelstelling j-s het bestud.eren
van de natuur. Dat is d.m.v. deze inventarisatie van het Poelbos
gedaan d.oor de werkgroepen en individuele leden van de K.N.N.V.-
afdeling Beveland.
Door de resultaten hiervan op papier te zetten en via dit rapport voor
anderen toegankelijk te maken wordt voldaan aan een andere belangrij-
ke doel-stelling van de K.N.N.V.;
de verbreiding van kennis van de natuur.
Een derde gebied waar de K.N.N.V., Iangzaam maar zeker, ook aktivitei-
ten begint te ontpl-ooien i_s de natuurbescherming.
Dit element is in dit rapport vooral terug te vind.en in de d.iverse
nabeschouwi-ngen en discussies waarin beheersmaatregelen worden gevraagC
die gericht zijn op natuurbeheer en - behoud van het poerbos.

Het is duidelijk geworden tijdens deze inventarisatie dat het Poelbos een
uitstekend inventarisatie- en stud.ieterrein is voor K.N.N.V.ers.
De drie verschillende l-andschapselementen in het Poelbos; bos, weitjes en
water; de grote variatie van milieufactoren zoals zoutgehalte, vochtì-gheid,
voedselrijkdom en bod.em; de verscheidenheid in aanplani , zii geven g"à^-
menlijk een grote differentiatie in vegatatietypen en biotopen voor vogels,
i-nsecten en andere dieren. Vooral de drinkputten van het Poelbos hebben
een grote natuurwetenschappelijke waarde. Het aantal vogelsoorten mag
redelijk groot worden genoemd. Voor de andere dier- en plantengroepen
bestaan goede kansen. Enkel-e K.N.N.V. l-eden zijn van plan door te gaan
met de inventarisatie van dier- en plantengroepen die nu nog niet zo i-n-
tensief zi-jn gedaan. Het ligt in de bedoeling d.e inventarisatie over enke-
le jaren in zijn geheel te herhalen. Daardoor kan een beeld worden gevormd
van de veranderingen van de diverse dier- en pÌantengroepen, dit in samen-
hang met eventuele veranderingen van mil-ieufactoren. Veranderingen zullen
o.a. plaatsvinden door het ouder enltvolwassenerrrworden van de aanplant.
De samenstellers van het inventarisatierapport hebben zich niet beperkt
tot het opnoemen van de in het Poel_bos voorkomende soorten.
Het doorgeven van kennis over de natuur heeft een belangrijke plaats
gekregen. De auteurs (samenstellers) hebben de manier h¡aarop de gegevens
ziin verzameld beschreven. Andere natuurcomponenten zijn opgenomen. Aan
de hand daarvan zi.jn, met de kenni-s die de verschil-lende auteurs hebben,
relaties tussen de geinventariseerde dier- of plantengroep en de andere
natuurcomponenten beschreven. Door wat meer te vertel-l-en over de geinven-
tariseerde groep wordt getoond dat het bestud.eren van de natuur zich niet
beperkt tot het op naam brengen van planten en dieren.
Door op deze manier te werken wordt de kans op kritiek wel groter. Kritiek
op de methode van inventarisatie, van determinatie, van naamgeving maar
ook kritiek op de manier van verwerken, van toepassing van de eigen kennis.
lÌli j zien die kritiek gaarne tegemoet. h/ant goede en gefundeerde kritiek
kan de eigen kennis vergroten die, b.v. bij een volgende inventarisatie,
weer gebruikt kan worden.
De criticus, die met verstand. van zaken spreektr loopt natuurlijk wel de
kans dat hem gevraagd zal worden mee te doen aan de activj-teiten van de
werkgro epen.
Uit natuurbeschermingsoogpunt gezien valt de bespreking van het Poelbos
in 2 del-en uiteen n.l. het Poelbos zelf en het Poelbos als onderdeel van
Zuid-Beveland.
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Het Poelbos zelf is geen natuurgebied. Het is een gecultiveerd gebied met
een zekere natuurwaarde. Door de juiste beheersmaatregelen kan de natuur-
waarde van het Poel-bos verhoogd worden. De beheersmaatregelen die gevraagd
worden lopen nogal uiteen. Ze zijn gericht op het beschermen en stimuleren
van de diverse planten- en diergroepen. Het kan gebeuren dat een beheers-
maatregel een positieve uitwerking heeft voor de ene groep, echter een
andere groep nelatief beinvloed. Een bekend. voorbeeld daarvan is het scho-
nen van het bos. Het weghalen van snoei-hout werkt positief voor d.e hogere
planten maar negatief voor de vogels en schimmels.
Gevraagde beheersmaatregel-en.
'1. Het instandhouden van een zo groot mogelijke differentiatie aan putten.

Diepe putten, ondiepe putten, verlandende putten, echter volledige
verlanding tegengaan door de put te schonen. Het blijven uitdiepen van
diverse putten geeft mogelijkheden voor de hydrobiologie van de put
maar ook voor b.v. de rietvegetatie waardoor het broedbiotoop van
Rietzanger en Rietgors blijft bestaan.

2. Het op zoveel mogelijk plaatsen laten liggen van snoeihout e.d. !üat
heeft positieve invloed op het aantal paddestoel-en en op de broed- en
schuilgelegenheid van veel vogels.
Tevens houdt het bezoekers uit het bos zelf waardoor minder verstoring
optreedt.

J. Handhaven van het aantal- besdragende strui-ken en bomen, deze zijn van
belang voor de doortrekkende lijsterachtigen.

4. ttet beperken en tegengaan van enkele vormen van ontspanning in het
Poelbos, zoals crossen op brommers, jagen, spel-en met radiografisch
bestuurde bootjes in de plassen en, vooral in het broedseizoer.t een
aanlijngebod voor honden en het v/eren van katten.

l. Het aanplanten van knotbornen. Aangezien geen nieuwe aanplant van
knotbomen op Zuid-Beveland. plaatsvindt neemt het bestand af. Dit zaL
gevolgen hebben voor de vogelstand van in hol-tes broedende soorten.
Het is van belang dat waar mogelijk, en het is mogelijk in het Poelbos,
knotbomen geplant worden.
De beheersmaatregelen '1 . en 2. worden reeds d.oor Staatsbosbeheer toege-
Past.

Door al deze beheersmaatregelen zal de natuurwaarde van het Poelbos ver-
groot worden. Toch zal het Poelbos nooit de natuurwaarde van voor de
verkaveling krijgen.
Door de ruilverkaveling rrDe Poel-Heinkenszandrr die in de jaren zeventig
is vol-trokken, is een groot aantal van de natuurl-ijke waarden van de Poel
verloren gegaan. Het rooien van heggen, het dempen van drinkputten, het
egaliseren van hol-lebollige weilanden, het omzetten van weil-and in bouw-
l-and en het trekken vanttmodernerf sloten, heeft het l-andschap veel schade
gedaan. Het gespaarde heggenreservaat en ganzenreservaat in dit gebied
geven een indruk hoe de Poel er vroeger uitzag. Gelukkig zijn er naast
deze beide reservaten verschillend.e kleinere eenheden gespaard gebleven
die nog steeds van groot natuurwetenschappelijk belang zijn.
Het Poelbos, de aanplant, mag in Zuid'Beveland redeli jk zeLdzaam zijn,,
vergeleken met de rest van Ned.erland is de natuurwaarde van het bos zeer
1aag. Dat is anders met l-andschapselementen zoals holl-ebollige weiJ-anden,
brakke drinkputten en heggen, h/aar Zuid-Beveland zijn grote landschappe-
lijke en natuurwetenschappelijke waarde aan te danken heeft.
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Het is kenmerkend dat het Poelbos zijn grootste natuurwaarde verkrijgt
door de la.ndschapselementen putten en weitjes die reeds voor de aanleg
aanwezig ü/aren.
Door de aanplant van het Poelbos viel- een broedgebiecl van Kemphaan en
Kl-uut weg. Vooral het aantal broedende Kemphanen is in Nederland en
Zeeland zeer sterk afgenomen.
hlaarom betekent landschapsinrichting zo vaak het aanplanten van bos,
zelfs in Zeeland. Een steeds zeldzamer hrordend natuurgebied werd opge-
offerd om een voor Zuid-Beveland vreemd landschapselement in te brengen.
Of gebeurde dit om een recreatiegebied te creeijren hraar de mensen rustig
kunnen wandelen in de natuur?
Daar hoef je geen bos voor aan te leggen: de Yerseke Moer en het heggen-
gebied zijn voorbeelden van natuurgebieden waar dit zeer goed kan en ook
veel gedaan wordt. Vooral wandel- of fietspaden omzoomd met heggen hebben
een grote recreatieve waarde.
Juist aangeplante bossen zoafs het Poelbos trekken aktiviteiten aan die
daar niet zo erg thuishoren zoals wandelen met loslopende honden, crossen,
trimmen etc.¡ allemaal prima bezigheden maar níet in een natuurgebied
en niet j-n een gebied \^¡aar mensen in de rustige natuur willen wandelen
of fietsen.
Eventuele plannen om ook in het westelijk gedeelte van de Kapelse Moer
een bos aan te planten moeten dan ook, gezien bovenstaander afgewezen
worden.
De grote natuur- en landschapswaarde van de Kapelse Moer wordt door de
ruilverkaveling teniet gedaan. Het enige gebied dat gespaard blijft is
het C.R.M. reservaat langs het Kanaal door Zuid-Beveland. Ook daar gaat
echter nog een groot 1 en zeer mooi, stuk vanaf door de verbreding van
het Kanaal.
Het westelijke deel van de Kapelse Moer, dat een 2e Poelbos zou kunnen
worden, moet, met het voorbeeld van het Poelbos voor ogen, zoveel- mogelijk
in zijn oorspronkelijke staat blijven. Om z:-jn natuurwetenschappelijket
landschappelíjke, maar zeer zeker ook om zijn recreatieve waarde.
Laten we hopen dat het Poefbos, vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt
gezien, een mooi bos zal worden, maar laten we ook hopen dat het Poelbost
landschappelijk gezien, een eenling blijft in Zuid-Bevel-and.
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XIII. Samenvattin

Het Poel-bos is in 1975 in het kader van de ruilverkaveling trde PoeI-
Heinkenszartdtt aangelegd. Door de aanplant et'i de bewaard gebleven
drinkputten, slootjes en rel-iäf is een grote diversiteit in bioto-
pen ontstaan.
Door de K.N.N.V.-afdeling Beveland is een inventarisatie gemaakt
van verschillende plant- en diergroepen.
Geinventariseerd zijn: schimmels, mossen, hogere planten, pi-sse-
bedden, vlind.ers, vogels en de fauna van putten en sl-oten.
De paddestoelen zijn intensief geinventariseerd. Het aantal gevon-
den paddestoelen liep op van 7 in 19?8 tot 25 in maart 1981.
Behal-ve de resultaten van deze inventarisatie is ook de belangrijke
rol van de paddestoelen in de kringloop beschreven. Gepleit wordt
voor het faten liggen van snoeihout.
De mossen zijn kort maar intensief geinventariseerd. Behalve 2 Le-
vermossen en 37 bl-adrr,ossen zijn 6 korstmossen gevonden. De systema-
tiek, naamgevi-ng en voortplanti-ng van de mossen wordt behandeld.
Met de inventarisatie za1 worden doorgegaan waarbij vooral gelet
zal worden op de veranderingen in de mosflora.
De hogere planten zijn meerdere jaren gelnventariseerd.
Planten hebben een functie al-s indicator van milieufactoren.
Aan de hand van de milieufactoren indeling is de vegetatie beschre-
ven. Deze wordt verd.eel-d in 6 groepen.
De hydrobiologie van het Poelbos is zeer intensief en uitgebrei-d
gedurende meerdere jaren geinventariseerd.
Hierdoor zijn ook soorten gevonden die nieuw zijn voor Zuid-Beve-
land, Zeeland en zelfs nieuw voor Ned.erland.
De hydrobiologie van iedere poel of put is uitvoerig beschreven
waarbij de verschillen in zoet, brak en zout milieu duidelijk naar
voren komen.
De grote natuurhistorische waarde van de poelen en putten kan
behouden blijven door het beheer te richten op een grote dÍversi-
teit aan poelen en putten. Een van deze beheersmaatregelen, het
periodiek uj-tdiepen, wordt reeds door Staatsbosbeheer toegepast.
De vogels zijn vooral in 1980-1981 zeer intensief geinventariseerd.
Door de verschillende landschapselementen konden veel vogelsoorten
hiaargenomen worden.
Er zijn ín totaal )l vogeLsoorten waargenomen, r¡raarvan 28 broed-
vogels.
De vogels, de planten en de hydrobiologie zijn in werkgroepverband
geinventariseerd.
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